
  

1. 

Která z následujících vět obsahuje mluvnickou nebo 
pravopisnou chybu? 

(A) Kapitáni obouch skautských oddílů si vzájemně 
vyměnili odznaky. 

(B) Rzí zničené uzemnění bylo nahrazeno novým 
blýskavým hromosvodem. 

(C) Nepoddajné telátko se objevuje v jedné z písní Jarka 
Nohavici. 

(D) Obě dvojčata vyrůstala v dvojjazyčném rodinném 
prostředí. 

  

2. 

Ve které z následujících vět je užito mluvnicky správného 
tvaru podtrženého podstatného jména? 

(A) Před několika rokama jsme navštívili Čínu. 
(B) S povinnými domácími prácemi mě rodiče mučí každý 

pátek. 
(C) Všem zlým nemocem se pokusíme ubránit. 
(D) Víte, jak se chovat v národních parkách kdekoliv na 

světě? 
  

3. 

_____ vysázely květiny kolem pomníčku. 

Které z následujících slovních spojení nelze doplnit na 
vynechané místo v uvedené větě, protože by byla napsána 
chybně? 

(A) Skupinky dětí i dospělých 
(B) Děvčata z blízka i z dáli 
(C) Účastnice havárie automobilu 
(D) Rodiny pozůstalých příbuzných 
  

4. 

Které z následujících sloves je nedokonavého vidu? 

(A) rostl 
(B) stal se 
(C) obsáhl 
(D) byl vydán 
  

5. 

Které z následujících souvětí obsahuje dvě hlavní věty 
v poměru slučovacím? 

(A) Nejstarší Honza byl čahoun, a tak šel do branky, jelikož 
nikdo větší doma nebyl. 

(B) Když hochy Klabzuba v pět ráno probudil, rovnou je 
poslal na dlouhý trénink do lesa. 

(C) S koupáním to sice není v Praze nic moc, ale zase tu 
máme krásné památky. 

(D) Byl jednou jeden chudý chlapík jménem Klapzuba 
a ten měl jedenáct synů. 

  

6. 

Ve které z následujících možností nelze převést přívlastek 
neshodný na přívlastek shodný? 

(A) rozhledna ze dřeva 
(B) hranice státu 
(C) strýček z Olomouce 
(D) začátek představení 
  

7. 

Které z následujících slov je synonymem ke slovu 
lingvistický? 

(A) odborný 
(B) jazykovědný 
(C) historický 
(D) literárněvědný 
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(1) Před cementárnou seděli na lavičce staříci, jeden na 
druhého křičeli, brali se za klopy a hulákali si do uší. Na 
kraj mrholil cementový prach a všechny domky a zahrady 
byly pokryty jemně mletým vápencem. 

(2) Tak jsem vyšel do polí. Pod osamělou hruškou sekal 
mrňavý mužský srpem trávu. „Povídám, co je to tam 
u vrátnice za ty uřvaný dědky?“ „Jo u hlavní brány? To jsou 
naši penzisti,“ řekl mrňavý mužský a sekal dál. 

(3) „To ale mají pěkný stáří,“ povídám. „Že?“ řekl mužský, 
„už se taky náramně těším, jak za pár let tam budu 
vysedávat taky.“ „Jen jestli se tý penze dočkáte!“ 

(4) „A to já zase jo. Tady je náramně zdravý kraj. Průměrný 
věk je zde sedmdesát let,“ řekl mužíček a jednou rukou hbitě 
žnul travičku, ze které se houlil cementový prach jako kouř 
z vlhkého ohníčku. „Pěkně prosím,“ povídám, „ale vo co se 
tam ti dědkové hádají? Že tak tam na sebe pořád řvou?“ 
 
8. 

Ve kterém z odstavců uvedeného textu je přirovnání? 

(A) v odstavci (1) 
(B) v odstavci (2) 
(C) v odstavci (3) 
(D) v odstavci (4) 
 

9. 

Kterým z následujících výrazů lze v uvedeném textu 
nahradit slovo mrholil ve výrazu na kraj mrholil cementový 
prach tak, aby význam zůstal zachován? 

(A) se snášel 
(B) hustě padal 
(C) nalétával 
(D) se usazoval 
 

10. 

Kde se pravděpodobně odehrává situace zachycená 
v uvedeném textu? 

(A) v průmyslovém městě 
(B) v centru průmyslového města 
(C) na návsi 
(D) Odpověď nelze jednoznačně určit. 
 

11. 

Které z následujících tvrzení o úvodním textu je pravdivé? 

(A) V textu se uplatňují slovní hříčky. 
(B) V dialozích jsou použita vulgární slova. 
(C) V dialozích je použita nespisovná čeština. 
(D) Text navozuje tajuplnou atmosféru. 
 


